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KPV FANITUOTTEET 2008
Tilaukset: Antinkadun R-kioski puh 06 - 831 1542 tai e-mail: info@kpv.fi
Tuotteet voi noutaa KPV:n toimistosta pelien yhteydessä, Antinkadun R-Kioskilta 
tai lähetettynä postiennakolla. 

T-PAITA
KPV-logo edessä  

niskassa www.kpv.fi 

väri: musta, vihreä

koot: S, M, L, XL, XXL 

HINTA  12 eur

LIPPIS
KPV-logo edessä  
takana www.kpv.fi 

väri: musta, vihreä

HINTA  10 eur

PIKEE PAITA 
KPV-logo edessä  

niskassa www.kpv.fi 

väri: musta, vihreä

koot: S, M, L, XL, XXL 

HINTA  20 eur

COLLEGE PAITA 
KPV-logo edessä  

niskassa www.kpv.fi 

väri: musta, vihreä

koot: S, M, L, XL, XXL 

HINTA  25 eur

FLEECE TAKKI 
KPV-logo edessä  

niskassa www.kpv.fi 

väri: musta, vihreä

koot: S, M, L, XL, XXL 

HINTA  35 eur

TUULITAKKI
KPV-logo edessä  

niskassa www.kpv.fi 

väri: musta, vihreä

koot: S, M, L, XL, XXL 

HINTA  25 eur

PELIPAITA
KPV-logo edessä brodeerattu 

väri: vihreä

koot: S, M, L, XL, XXL 

HINTA  35 eur

RETRO- PELIPAITA  ”K” 

K-kirjain edessä, kaksi viivaa 
Numero selässä 

väri: vihreä

koot: S, M, L, XL, XXL 

HINTA  40 eur 

omalla nimellä ja numerolla 
HINTA 55 eur

FANIKAULALIINA 

KPV-logolla, neulottu 

väri: vihreä/musta

HINTA  12 eur

PIPO

KPV-logolla, puuvillaa 

väri: musta 

HINTA  12 eur 

PYYHE

KPV-logolla, puuvilla 

väri: valkoinen 

koko: 100x150 cm 

HINTA  20 eur 

SATEENVARJO 

KPV-logolla 

väri: vihreä/valkoinen

HINTA  10 eur 

PINSSI

KPV-logo 

HINTA  5 eur

Olympiakisojen avajaiset olivat al-
kamassa. Kisakaupungin kaupun-
ginjohtaja aloitti puhettaan: - Oooo, 
Oooo. Takana seisonut kuiskasi: - 
Hei, psst, lue vähän alempaa. Luet 
olympiarenkaita.

***
Mies selitti vaimolleen lääkärikäyn-
tinsä hyviä ja huonoja tuloksia: - Mi-
nulla on korkea verenpaine, mutta 
aion lääkärin kehotuksesta ryhtyä 
harrastamaan golfia. – Mitä ne hy-
vät uutiset ovat, jatkoi vaimo.

***
Kaverit tapasivat Rantakadulla ja 
aluksi käytiin seuraava keskustelu. 
– Harrastatko Vesa mitään urheilu-
lajia? – Kyllä, jalkapalloa neljästi vii-
kossa. – Kuinka ihmeessä jaksat? – 
Ostan aina istumapaikkalipun.

***
Työväenopisto esitteli kurssitarjon-
taansa Joka kodin kirjeessä: - Nosta 
WC:n istuinrengas ennen virtsaa-
mista. Paljon käytännön harjoituk-
sia.

***
Koulupoika kysyi kaveriltaan; - 
Miksi ruotsalaiset merkitsevät ken-
kiinsä VE? – Varpaat ensin.

***
Perusteellisten tutkimusten jälkeen 
on todettu, että yli 60 prosenttia 
uusilla urheiluautoilla ajavista mie-
histä elää köyhyysrajan alapuolella. 
Lähde: Liikkuvan Poliisin nopeus-
valvonta.

***

Tiedätkö miksi suurmiehet seteleissä 
siristelevät silmiään, kun laihialai-
set ottavat seteleitä lompakostaan? 
– No, koska eivät ole vuosikausiin 
nähneet päivänvaloa.

***
Tiedätkö mikä on feministien lem-
pilaji yleisurheilussa? – Miesten sei-
pään karsinta.

***
Kaksi miestä seurasi nyrkkeilyotte-
lua ja käytiin seuraava sananvaihto: 
- Kyllä nyrkkeily on ihana urheilu-
laji. – Oletko nyrkkeilijä? – En, vaan 
hammaslääkäri.

***
Mies vei tyttöystävänsä Kaustisen 
raveihin ja halusi todistaa olevansa 
hevosurheilun asiantuntija sanoen: 
- Voit kysyä minulta ihan mitä ta-
hansa tähän lajiin liittyvää. – Mistä 
nuo ohjastajat ostavat nuo ihanat 
puseronsa, tenttasi neitonen?

***
Ruotsalainen urheilija jäi MM-ki-
soissa seitsemänneksi. Seuraavan 
aamuna maan lehdistössä otsikoi-
tiin: - Tarvittiin kuusi ulkomaalaista 
voittamaan yksi ruotsalainen.

***
Aviopari valmistautui pelikauden 
päättäjäisiin ja vaimo valisti mies-
tään: - Muista sitten ettet juo liikaa, 
et flirttaile vieraita naisia, et kerro 
härskiä juttuja, ei puhuta urheilua 
eikä politiikkaa. Nyt pidetään kun-
nolla hauskaa.

Kevyesti kerättyä


